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Kommunindelningslag

Nr 1698

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Kommunindelning

För invånarnas självstyrelse, ordnandet av
servicen och för den allmänna förvaltningen
är Finland indelat i kommuner.

I fråga om ändring i kommunindelningen
bestäms genom lag eller, enligt vad som be-
stäms i denna lag, genom beslut av statsrådet
eller finansministeriet, nedan ministeriet.

2 §

Målen för utvecklande av kommunindel-
ningen

När kommunindelningen utvecklas är må-
let en livskraftig och regionalt enhetlig kom-
munstruktur med en fungerande samhälls-
struktur. Målet är också att en kommun ska
bestå av en pendlingsregion eller någon an-
nan sådan funktionell helhet som har ekono-
miska förutsättningar och på personella resur-
ser grundade förutsättningar att svara för ord-
nandet och finansieringen av servicen för
kommuninvånarna.
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3 §

Definitioner

I denna lag avses med en ändring i kom-
munindelningen sammanslagning av kommu-
ner eller överföring av en del av en kommun
till en annan kommun.

Med sammanslagning av kommuner avses
en ändring i kommunindelningen där

1) en eller flera kommuner upplöses och
går samman med en existerande kommun,

2) samtliga kommuner upplöses och går
samman genom bildande av en ny kommun,
eller

3) en kommuns område delas mellan två
eller flera kommuner så att den kommun som
ska delas upp upplöses.

En kommun som uppkommit som resultat
av en sammanslagning av kommuner kallas i
denna lag den nya kommunen.

Med överföring av en del av en kommun
till en annan kommun avses en ändring i
kommunindelningen där antalet kommuner
inte ändras.

4 §

Förutsättningar för en ändring i kommunin-
delningen

Kommunindelningen kan ändras, om änd-
ringen förbättrar

1) kommunens funktionella och ekono-
miska förutsättningar att svara för ordnandet
av service eller kommunens funktionsför-
måga i övrigt,

2) servicen eller levnadsförhållandena för
invånarna i området,

3) verksamhetsmöjligheterna för näring-
arna i området, eller

4) samhällsstrukturens funktionsduglighet
i området.

En kommun ska bestå av ett enda område
som bildar en funktionell helhet, om inte
statsrådet beslutar något annat i fråga om den
regionala enhetligheten utgående från en så-
dan särskild kommunindelningsutredning
som avses i 4 kap. Strävan med en särskild
kommunindelningsutredning är att kommu-
nen ska bestå av ett enda område.

I 1 mom. avses med område ett område

som utgörs av en eller flera kommuner eller
en del av dem och som påverkas av änd-
ringen i kommunindelningen. Förutsättning-
arna för en ändring i kommunindelningen
bedöms också med avseende på områdets
framtida utveckling.

När kommunindelningen ändras ska den
finskspråkiga och den svenskspråkiga befolk-
ningens möjligheter att erhålla tjänster på det
egna språket tillgodoses enligt lika grunder.
När kommunindelningen ändras ska samer-
nas språkliga rättigheter beaktas liksom sam-
ernas rätt att såsom urfolk bevara och ut-
veckla sitt språk och sin kultur samt samernas
språkliga och kulturella autonomi inom sitt
hembygdsområde.

2 kap.

Inledande och beredning av sammanslag-
ningar av kommuner

5 §

Inledande av en sammanslagning

En framställning om sammanslagning av
kommuner görs gemensamt av fullmäktige i
de kommuner som berörs av ändringen.
Kommunernas framställning ska tillställas
ministeriet.

Ministeriet kan inleda en sammanslagning
av kommuner genom att bestämma att en
särskild kommunindelningsutredning enligt
4 kap. ska genomföras.

Ministeriet bestämmer en tidpunkt före vil-
ken framställningar om sådana sammanslag-
ningar av kommuner som planeras träda i
kraft vid ingången av det följande året ska
tillställas ministeriet.

6 §

Sammanslagningsframställningens innehåll

I kommunernas framställning ska behovet
av att ändra kommunindelningen motiveras
och det ska utredas på vilket sätt de förutsätt-
ningar för en ändring i kommunindelningen
som anges i 4 § föreligger. Till framställ-
ningen ska fogas kommunernas fullmäktiges
överensstämmande beslut om kommunernas
sammanslagningsframställning jämte därtill
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hörande handlingar samt det sammanslag-
ningsavtal som avses i 8 §.

Av framställningen eller de därtill anslutna
handlingarna ska framgå på vilket sätt kom-
muninvånarna och andra som anser att saken
berör dem, i enlighet med 7 § har getts
möjlighet att påverka och bli hörda när fram-
ställningen beretts.

Till en framställning som gäller delning av
kommunens område ska fogas utlåtanden av
fastighetsregisterföraren och magistraten. Till
fastighetsregisterförarens utlåtande ska fogas
en förteckning över de i fastighetsregistret
ingående registerenheter och delar därav som
föreslås bli överförda till respektive kommun
samt, efter behov, ett förslag till sträckning
för gränsen mellan kommunerna. Av magi-
stratens utlåtande ska framgå invånarantalet
och språkförhållandena i de områden som
föreslås bli överförda till respektive kommun.

7 §

Beredning av sammanslagningsframställ-
ningen i kommunen

Bestämmelser om kommunernas skyldig-
het att under beredningen av sammanslag-
ningsframställningen se till att kommuninvå-
narna har möjlighet att delta och påverka
finns i 4 kap. i kommunallagen (365/1995)
och bestämmelser om att de personer vars
livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan
påverkas på ett betydande sätt av att kommu-
ner sammanslås ska ges möjlighet att påverka
finns i 41 § i förvaltningslagen (434/2003).

Kommunstyrelsen ska dessutom ge kom-
muninvånarna och andra som anser att saken
berör dem möjlighet att framställa anmärk-
ningar om förslaget till sammanslagnings-
framställning. Anmärkningarna ska framstäl-
las inom 30 dagar från det att möjligheten att
framställa anmärkningar har kungjorts på det
sätt som kommunala tillkännagivanden of-
fentliggörs i kommunen. Kommunstyrelsen
avger ett utlåtande om anmärkningarna och
lägger fram förslaget om sammanslagning av
kommunerna för fullmäktige.

Sammanslagningsframställningen bereds i
samarbete med företrädare för personalen på
det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete

mellan kommunala arbetsgivare och arbetsta-
gare (449/2007).

8 §

Sammanslagningsavtal

Kommunerna upprättar ett avtal om sam-
manslagningen av kommunerna där de ska
komma överens om åtminstone

1) det sätt på vilket ändringen i kommun-
indelningen görs enligt 3 § 2 mom. och tid-
punkten för ändringen,

2) principerna för ordnandet av den nya
kommunens förvaltning,

3) den nya kommunens namn,
4) antalet ledamöter och ersättare i den

sammanslagningsstyrelse som avses i 10 §,
fördelningen av platserna mellan de kommu-
ner som går samman samt mellan de olika
grupper som är företrädda i fullmäktige på
kommunernas område,

5) sammanslagningsstyrelsens behörighet,
6) sammanslagningsstyrelsens samarbete

med myndigheterna i de kommuner som går
samman innan statsrådet har beslutat att kom-
munerna ska sammanslås,

7) ställningen i den nya kommunen för
kommundirektörerna i de kommuner som går
samman,

8) principerna för samordningen av servi-
cesystemen i de kommuner som går samman,
samt

9) de allmänna principerna för skötseln av
ekonomin i den nya kommunen.

Om en sammanslagning av kommuner trä-
der i kraft under en kommunal valperiod, ska
kommunerna i sammanslagningsavtalet
komma överens om att den nya kommunens
fullmäktige bildas på det sätt som bestäms i
24 §. Om avsikten är att i den nya kommunen
i enlighet med 25 § välja flera fullmäktigele-
damöter än vad som bestäms i 10 § i kommu-
nallagen, ska kommunerna komma överens
om det i sammanslagningsavtalet.

Om avsikten är att i samband med sam-
manslagningen av kommunerna ge den nya
kommunen ett namn som inte tidigare har
varit namnet på någon kommun, ska utlå-
tande om namnet inhämtas hos Forsknings-
centralen för de inhemska språken innan
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sammanslagningsavtalet godkänns. Utlåtan-
det ska fogas till sammanslagningsavtalet.

Sammanslagningsavtalet bereds i samar-
bete med företrädare för kommunernas per-
sonal.

9 §

Sammanslagningsavtalets giltighet och änd-
ring av avtalet

Sammanslagningsavtalet ska iakttas från
och med det att fullmäktige i de kommuner
som går samman har godkänt avtalet. Avtalet
ska iakttas tills tre år har gått från det att
sammanslagningen av kommunerna trädde i
kraft, om man inte har kommit överens om
en kortare tid eller om det inte redan tidigare
blir omöjligt att iaktta någon av avtalsbe-
stämmelserna.

Sammanslagningsavtalet kan ändras ge-
nom överensstämmande beslut av kommu-
nernas fullmäktige tills sammanslagningen av
kommunerna träder i kraft, om förhållandena
förändras så att det vore uppenbart oända-
målsenlig att iaktta någon av avtalsbestäm-
melserna.

10 §

Sammanslagningsstyrelse

Fullmäktige i de kommuner som går sam-
man väljer en sammanslagningsstyrelse på
det sätt som överenskommits i sammanslag-
ningsavtalet. Sammanslagningsstyrelsen sva-
rar för att sammanslagningsavtalet verkställs
och förbereder ordnandet av den nya kommu-
nens verksamhet och förvaltning.

Sammanslagningsstyrelsens mandattid
börjar när fullmäktige i de kommuner som
går samman, efter beslutet om kommunernas
sammanslagningsframställning, har valt leda-
möter och ersättare i sammanslagningsstyrel-
sen. Sammanslagningsstyrelsen väljer inom
sig en ordförande och ett behövligt antal vice
ordförande. Sammanslagningsstyrelsens
mandattid upphör när den nya kommunens
kommunstyrelse har valts.

Har statsrådet fattat beslut om en ändring i
kommunindelningen med stöd av 18 §
2 mom. ska kommunerna välja ledamöter och

ersättare till sammanslagningsstyrelsen ome-
delbart efter statsrådets beslut.

Angående sammanslagningsstyrelsen gäl-
ler i övrigt i tillämpliga delar det som före-
skrivs om kommunstyrelsen.

3 kap.

Inledande och beredning när en del av en
kommun överförs till en annan kommun

11 §

Inledande

En framställning om att en del av en kom-
mun ska överföras till en annan kommun kan
göras av fullmäktige i en kommun som be-
rörs av ändringen, kommunernas fullmäktige
gemensamt eller en kommunmedlem. Kom-
munens eller kommunernas framställning ska
tillställas ministeriet.

En kommunmedlem lämnar sin framställ-
ning till kommunstyrelsen i den egna kom-
munen, som ska inhämta utlåtanden om
framställningen av fullmäktige i alla kommu-
ner som berörs av ändringen. Av utlåtandet
ska framgå kommunens ståndpunkt till änd-
ringen jämte motivering. Kommunstyrelsen
ska tillställa ministeriet framställningen och
kommunernas utlåtanden inom sex månader
efter det att framställningen togs emot. Om
en kommunmedlems framställning till vä-
sentliga delar är likadan som en framställning
som nyligen behandlats i kommunerna, kan
kommunstyrelsen tillställa ministeriet fram-
ställningen direkt utan utlåtanden av de andra
kommunerna som berörs av ändringen.

Ministeriet kan inleda överföringen av en
del av en kommun till en annan kommun
genom att bestämma att en särskild kommun-
indelningsutredning enligt 4 kap. ska genom-
föras.

12 §

Innehållet i och beredningen av kommuner-
nas gemensamma framställning

I en gemensam framställning om överfö-
ring av en del av en kommun till en annan
kommun ska de kommuner som berörs av
ändringen motivera behovet av att ändra
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kommunindelningen och utreda på vilket sätt
de förutsättningar för en ändring i kommun-
indelningen som anges i 4 § föreligger.

Kommunerna ska foga utlåtanden av fast-
ighetsregisterföraren och magistraten till sin
framställning. Till fastighetsregisterförarens
utlåtande ska fogas en förteckning över de i
fastighetsregistret ingående registerenheter
och delar därav som föreslås bli överförda
från en kommun till en annan samt, efter
behov, ett förslag till sträckning för gränsen
mellan kommunerna. Av magistratens utlå-
tande ska framgå invånarantalet och språkför-
hållandena i den del av en kommun som
föreslås bli överförd.

Bestämmelser om kommunernas skyldig-
het att under beredningen av framställningen
se till att kommuninvånarna har möjlighet att
delta och påverka finns i 4 kap. i kommunal-
lagen och bestämmelser om att de personer
vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållan-
den kan påverkas på ett betydande sätt av att
en del av en kommun överförs till en annan
kommun ska ges möjlighet att påverka finns i
41 § i förvaltningslagen.

Kommunstyrelsen ska ge kommuninvå-
narna och andra som anser att saken berör
dem möjlighet att framställa anmärkningar
om överföringen av en del av kommunen till
en annan kommun. Anmärkningarna ska
framställas inom 30 dagar från det att möjlig-
heten att framställa anmärkningar har kung-
jorts på det sätt som kommunala tillkännagi-
vanden offentliggörs i kommunen. Kommun-
styrelsen avger ett utlåtande om anmärknin-
garna och lägger fram förslaget om överfö-
ring av en del av kommunen till en annan
kommun för fullmäktige.

Framställningen bereds i samarbete med
företrädare för personalen på det sätt som
föreskrivs i lagen om samarbete mellan kom-
munala arbetsgivare och arbetstagare.

13 §

Innehållet i en kommuns eller kommunmed-
lems framställning

I en enskild kommuns eller kommunmed-
lems framställning om överföring av en del
av kommunen till en annan kommun ska
behovet av en ändring i kommunindelningen

motiveras och det ska utredas på vilket sätt
de förutsättningar för en ändring i kommun-
indelningen som anges i 4 § och de förutsätt-
ningar för beslutsfattande som anges i 19 §
2 mom. föreligger.

Av kommunens framställning ska framgå
hur saken har beretts gemensamt med de
andra kommuner som berörs av ändringen.
Till framställningen ska fogas utlåtanden av
de andra kommunernas fullmäktige.

I framställningen ska de aktuella områdena
anges med behövlig noggrannhet.

14 §

Förberedande behandling av en kommuns el-
ler kommunmedlems framställning

Ministeriet bestämmer om den förbere-
dande behandlingen av en enskild kommuns
eller kommunmedlems framställning om
överföring av en del av kommunen, om det
inte genast förkastar framställningen med
stöd av 21 § 3 mom. Ministeriet kan av
grundad anledning också skjuta fram inledan-
det av den förberedande behandlingen.

Ministeriet ska inhämta den behöriga fast-
ighetsregisterförarens och magistratens utlå-
tande om framställningen. Till fastighetsre-
gisterförarens utlåtande ska fogas en förteck-
ning över de i fastighetsregistret ingående
registerenheter och delar därav som föreslås
bli överförda från en kommun till en annan
samt, efter behov, ett förslag till sträckning
för gränsen mellan kommunerna. Av magi-
stratens utlåtande ska framgå invånarantalet
och språkförhållandena i den del av en kom-
mun som föreslås bli överförd.

Ministeriet ska bestämma att de kommuner
som berörs av ändringen ger sina invånare
och andra som anser att saken berör dem
möjlighet att framställa anmärkningar om
framställningen. Anmärkningarna ska fram-
ställas inom 30 dagar från det att möjligheten
att framställa anmärkningar har kungjorts på
det sätt som kommunala tillkännagivanden
offentliggörs i kommunen. Anmärkningen
ska tillställas kommunstyrelsen i den kom-
mun i vilken den som framställer anmärk-
ningen är invånare eller med avseende på
vilken den som framställer anmärkningen i
övrigt anser sig vara part.
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Fullmäktige i de kommuner som berörs av
ändringen ska ge utlåtande om framställ-
ningen och anmärkningarna om den. Kom-
munens utlåtande och anmärkningarna ska
tillställas ministeriet inom utsatt tid.

4 kap.

Särskild kommunindelningsutredning

15 §

Förordnande av särskild kommunindelnings-
utredning

Med anledning av omfattningen av eller
svårighetsgraden hos ett ärende som gäller en
ändring i kommunindelningen eller av någon
annan grundad anledning kan ministeriet be-
stämma att det ska genomföras en särskild
kommunindelningsutredning, för vilken mi-
nisteriet efter att ha hört de berörda kommu-
nerna tillsätter en eller flera kommunindel-
ningsutredare.

Det kan bestämmas att en särskild kom-
munindelningsutredning ska genomföras

1) på initiativ av ministeriet,
2) på framställning av en kommun, eller
3) om minst 20 procent av de röstberätti-

gade invånarna i en kommun gör en fram-
ställning om genomförande av en särskild
kommunindelningsutredning.

16 §

Genomförande av en särskild kommunindel-
ningsutredning

Kommunerna ska delta i en särskild kom-
munindelningsutredning och i beredningen
av kommunindelningsutredarens förslag på
det sätt som i 2 och 3 kap. föreskrivs om
beredningen av flera kommuners gemen-
samma framställning. Om en särskild utred-
ning gäller anslutning av en del av en kom-
mun till en annan kommun, ska utredaren vid
behov också göra upp ett separat förslag till
en sådan ekonomisk uppgörelse mellan kom-
munerna som avses i 37 §.

Anser kommunindelningsutredaren på
grundval av utredningen att det är nödvändigt
att ändra kommunindelningen, ska utredaren
lägga fram ett förslag om ändring i kommun-

indelningen för fullmäktige i de kommuner
som berörs av ändringen. Angående innehål-
let i utredarens förslag gäller i tillämpliga
delar det som i 6 och 12 § föreskrivs om flera
kommuners gemensamma framställning.

Om fullmäktige i samtliga kommuner som
berörs av ändringen godkänner kommunin-
delningsutredarens förslag, gör kommunerna
en gemensam framställning om ändring i
kommunindelningen till ministeriet i över-
ensstämmelse med utredarens förslag.

Om fullmäktige i en eller flera kommuner
som berörs av ändringen inte godkänner
kommunindelningsutredarens förslag till änd-
ring i kommunindelningen, tillställer utreda-
ren ministeriet sitt förslag till ändring i kom-
munindelningen och fogar till det utlåtandena
om utredarens förslag från fullmäktige i de
kommuner som berörs av ändringen. Samti-
digt kan utredaren föreslå för ministeriet att
en kommunal folkomröstning enligt 30 § i
kommunallagen ordnas om utredarens förslag
till sammanslagning av kommunerna.

Föreslår utredaren att en folkomröstning
ska ordnas, kan ministeriet bestämma att en
folkomröstning ska ordnas i den kommun
eller i de kommuner där fullmäktige inte
godkände kommunindelningsutredarens för-
slag om sammanslagning av kommunerna.

Kostnaderna för genomförandet av utred-
ningen och för kommunala folkomröstningar
som ministeriet bestämmer om, betalas av
statens medel.

17 §

Kommunindelningsutredarens ställning

Kommunindelningsutredaren kan anställas
i tjänsteförhållande. På en kommunindel-
ningsutredare som inte är anställd i tjänste-
förhållande tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar och bestämmel-
serna i skadeståndslagen (412/1974) om of-
fentligt samfunds och tjänstemans skade-
ståndsansvar när utredaren sköter uppgifter
enligt denna lag.

Kommunindelningsutredaren har, utan hin-
der av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt
att av myndigheterna få för sitt uppdrag be-
hövliga uppgifter om kommunernas och de
till kommunkoncernen hörande sammanslut-
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ningarnas förvaltning och ekonomi samt an-
nan hjälp.

Den som blir förordnad till uppgiften ska
ha tillräcklig sakkunskap och erfarenhet för
att ha hand om uppgiften.

Grunderna för den ersättning som betalas
för genomförandet av en särskild kommunin-
delningsutredning bestäms av ministeriet.

5 kap.

Beslut om ändring i kommunindelningen

18 §

Förutsättningar för beslutsfattande när kom-
muner sammanslås

Statsrådet kan besluta om en sammanslag-
ning av kommuner på gemensam framställ-
ning från fullmäktige i de kommuner som går
samman. Kommunernas framställning om
sammanslagning av kommunerna kan förkas-
tas endast om ändringen i kommunindel-
ningen uppenbarligen skulle strida mot målen
för utvecklande av kommunindelningen en-
ligt 2 § eller mot förutsättningarna för en
ändring i kommunindelningen enligt 4 §.

Beslut om en sammanslagning av kommu-
ner kan fattas trots fullmäktiges motstånd, om
kommunindelningsutredarens förslag enligt
16 § om en sammanslagning av kommunerna
har fått majoritetens understöd i en folkom-
röstning som ordnats i en kommun som mot-
sätter sig sammanslagningen.

19 §

Förutsättningar för beslutsfattande när en
del av en kommun överförs till en annan

kommun

Beslut om att en del av en kommun ska
överföras till en annan kommun kan fattas
om inte fullmäktige i någon berörd kommun
motsätter sig ändringen.

Beslut om att en del av en kommun ska
överföras till en annan kommun kan fattas
trots att fullmäktige motsätter sig detta, om

1) ändringen är ringa för en kommun som
motsätter sig ändringen med beaktande av
ändringens konsekvenser för kommunens in-
vånarantal, landareal, kommunala service,

ekonomi, näringsverksamhet, samhällsstruk-
turens utveckling eller andra omständigheter
som kan jämföras med dessa, eller

2) om den utveckling av området som av-
ses i 4 § 3 mom. förutsätter ändringen och
ändringen inte avsevärt försämrar funktions-
förmågan hos någon kommun som motsätter
sig ändringen och kommunens förutsätt-
ningar att ansvara för ordnandet eller finan-
sieringen av servicen.

20 §

Hur en ändring i kommunindelningen inver-
kar på andra regionindelningar

Innan beslut fattas om en ändring i kom-
munindelningen ska ministeriet utreda hur
ändringen inverkar på statens region- och
lokalförvaltning och de regionindelningar
som tillämpas i Europeiska unionens verk-
samhet.

21 §

Behörighetsfördelningen mellan statsrådet
och ministeriet

Statsrådet beslutar om ändring i kommun-
indelningen eller om förkastande av en fram-
ställning som gäller detta.

Ministeriet kan besluta att en del av en
kommun ska överföras till en annan kommun
om inte fullmäktige i någon kommun som
berörs av ändringen har motsatt sig detta,
eller förkasta en framställning om att en del
av en kommun ska överföras till en annan
kommun, om fullmäktige i någon kommun
som berörs av ändringen har motsatt sig
detta.

Ministeriet kan genast förkasta en fram-
ställning om att en del av en kommun ska
överföras till en annan kommun, om ministe-
riet anser att det inte finns tillräckliga förut-
sättningar för en ändring i kommunindel-
ningen. I övrigt bestämmer ministeriet om
den förberedande behandlingen av framställ-
ningen i enlighet med 14 §.

22 §

Beslut om ändring i kommunindelningen

Beslut om ändring i kommunindelningen
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ska fattas före utgången av juni månad året
före det år då ändringen träder i kraft. En
ändring i kommunindelningen ska bestäm-
mas att träda i kraft vid ingången av ett
kalenderår.

Beslut om ändring i kommunindelningen
ska publiceras i Finlands författningssamling
och sändas för kungörelse i den kommun
som berörs av ändringen på det sätt som
kommunala tillkännagivanden offentliggörs i
kommunen. Beslut om godkännande eller
förkastande av en framställning om ändring i
kommunindelningen som gjorts av en kom-
munmedlem ska delges den som gjort fram-
ställningen särskilt.

6 kap.

Förrättande av val och ordnande av för-
valtningen i en ny kommun

23 §

Beaktande av en ändring i kommunindel-
ningen vid val

Förrättas kommunalval under året före det
år då en ändring i kommunindelningen träder
i kraft, ska valet förrättas i de kommuner som
berörs av ändringen med iakttagande av den
nya kommunindelningen.

När kommuner går samman beslutar den
nya kommunens sammanslagningsstyrelse
om indelningen i röstningsområden samt till-
sätter centralvalnämnden, valnämnderna och
valbestyrelserna.

Om en del av en kommun överförs till en
annan kommun ska fullmäktige i den motta-
gande kommunen till kommunens centralval-
nämnd förutom de medlemmar som enligt
vallagen (714/1998) hör till nämnden välja en
eller flera medlemmar och ersättare från det
område som ska överföras, om förhållandet
mellan detta områdets invånarantal och kom-
munens invånarantal förutsätter det.

Bildas till följd av överföringen av en del
av en kommun i kommunen ett nytt röst-
ningsområde, som omfattar det område som
ska överföras till kommunen, ska kommun-
styrelsen i kommunen i fråga i valnämnden
för röstningsområdet invälja extra medlem-
mar så som bestäms i 3 mom.

24 §

Bildande av fullmäktige under valperioden

Om en sammanslagning av kommuner trä-
der i kraft under en kommunal valperiod
förrättas i de kommuner som berörs av änd-
ringen nya kommunalval året före ikraftträ-
dandet. I sammanslagningsavtalet kan kom-
munerna komma överens om att val förrättas
tidigare än vid den tidpunkt som föreskrivs i
144 § i vallagen. Val kan inte förrättas förrän
statsrådet har beslutat om sammanslagning av
kommunerna. Kommunerna ska meddela jus-
titieministeriet tidpunkten för valet utan
dröjsmål efter det att statsrådet fattat sitt be-
slut. Vid valet iakttas i tillämpliga delar vad
som bestäms om ordinarie kommunalval.
Fullmäktigeledamöternas mandattid pågår till
den kommunala valperiodens slut.

De kommuner som går samman kan trots
1 mom. i sammanslagningsavtalet komma
överens om att deras fullmäktige ska utgöra
fullmäktige i den nya kommunen för den
mandattid som pågår till den kommunala val-
periodens slut.

De kommuner som går samman kan också
trots 1 mom. i sammanslagningsavtalet
komma överens om att deras fullmäktige del-
vis sammanslås till fullmäktige i den nya
kommunen för den mandattid som pågår till
den kommunala valperiodens slut. Då ska
fullmäktige i de kommuner som går samman
besluta hur många fullmäktigeplatser varje
kommun ska få i den nya kommunens full-
mäktige. I den nya kommunens fullmäktige
ska dock alltid ingå minst en fjärdedel av
varje kommuns fullmäktigeledamöter. I fråga
om varje kommun bestäms de fullmäktigele-
damöter och ersättare som ska ingå i den nya
kommunens fullmäktige i den ordningsföljd
som följer av de jämförelsetal som tilldelats
dem i föregående kommunalval i enlighet
med 89 § i vallagen.

25 §

Antalet fullmäktigeledamöter

De kommuner som går samman kan i sam-
manslagningsavtalet komma överens om att
ett större antal fullmäktigeledamöter än vad
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som anges i 10 § i kommunallagen ska väljas
i den nya kommunen. Avtalet kan till denna
del vara i kraft till utgången av den första
hela kommunala valperioden. Kommunerna
ska meddela justitieministeriet antalet full-
mäktigeledamöter.

26 §

Förberedande åtgärder

Registerförvaltningsmyndigheterna och
valmyndigheterna ska vidta behövliga åtgär-
der så att det val som avses i 23 och 24 § kan
förrättas, och myndigheterna ska ge varandra
handräckning i det syftet.

27 §

Inledande av fullmäktiges verksamhet

Efter att resultatet av kommunalvalet i den
nya kommunen fastställts ska fullmäktige
omedelbart vidta de åtgärder som behövs för
att ordna kommunens verksamhet och för-
valtning. Om de kommuner som går samman
har kommit överens om att fullmäktige ska
bildas i enlighet med 24 § 2 eller 3 mom.,
börjar fullmäktiges mandattid när statsrådet
har beslutat om ändringen i kommunindel-
ningen.

Den till åldern äldsta fullmäktigeledamo-
ten utfärdar möteskallelse till det första full-
mäktigesammanträdet och för ordet vid sam-
manträdet till dess ordförande och vice ordfö-
rande för fullmäktige har valts.

Fullmäktige har rätt att meddela temporära
bestämmelser i ärenden som kräver beslut av
statliga myndigheter för att träda i kraft. Be-
stämmelserna är i kraft till dess en permanent
bestämmelse har utfärdats.

28 §

Mandattiden för andra förtroendevalda och
inledande av tjänsteinnehavarnas tjänsteut-

övning

Uppdragen för de förtroendevalda i de
kommuner som går samman upphör när änd-
ringen i kommunindelningen träder i kraft.

Mandattiden för kommunstyrelsen i den
nya kommunen börjar genast när den nya
fullmäktigeförsamlingen har valt styrelsen.

Andra förtroendevalda och tjänsteinneha-

vare i den nya kommunen börjar sköta sina
uppdrag från och med den tidpunkt som den
nya fullmäktigeförsamlingen beslutar, dock
senast när ändringen i kommunindelningen
träder i kraft.

Den nya kommunens revisionsnämnd och
revisorer granskar, utgående från beredning
som gjorts av revisionsnämnderna och revi-
sorerna i de kommuner som upplöses, för-
valtningen och ekonomin i de kommuner
som upplöses för det år som föregick änd-
ringen i kommunindelningen på det sätt som
föreskrivs i 9 kap. i kommunallagen. Gransk-
ningen ska gälla även beredningen av änd-
ringen i kommunindelningen.

29 §

Personalens ställning

En sådan ändring i kommunindelningen
som leder till att personalen byter arbetsgi-
vare betraktas som överlåtelse av rörelse.

Vid ändringar i kommunindelningen som
trätt i eller träder i kraft vid ingången av åren
2008—2013 och där personalen övergår i
anställning hos en sådan ny eller annan kom-
mun som avses i 3 § har arbetsgivaren inte
rätt att säga upp ett anställningsförhållande
av ekonomiska orsaker eller av produktions-
orsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen
(55/2001) eller 37 § i lagen om kommunala
tjänsteinnehavare (304/2003). En arbetsta-
gare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas
upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny
arbetsuppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i
arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kom-
munala tjänsteinnehavare, som arbetsgivaren
erbjuder honom eller henne. Detta förbud
gäller samtliga kommuner som berörs av
ändringen i kommunindelningen och gäller i
fem år från det att ändringen i kommunindel-
ningen har trätt i kraft.

30 §

Kommundirektör

Blir kommundirektören i en kommun som
går samman inte kommundirektör i den nya
kommunen, förflyttas han eller hon till en för
honom eller henne lämplig tjänst eller lämp-
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ligt arbetsavtalsförhållande i den nya kom-
munen. Angående kommundirektörens ställ-
ning och rättigheter gäller i övrigt vad som
bestäms i 29 §.

7 kap.

Verkan av ändringar i kommunindel-
ningen i vissa fall

31 §

Behörigheten hos myndigheter i kommuner
som går samman

Efter att statsrådet fattat beslut om sam-
manslagning av kommuner får myndighe-
terna i de kommuner som går samman inte
besluta i ärenden som skulle ha betydande
verkningar som är bindande för den nya
kommunen och beträffande vilka ett beslut
skulle strida mot sammanslagningsavtalets
syfte. Myndigheterna i de kommuner som går
samman får besluta i ärenden som skulle ha
betydande verkningar som är bindande för
den nya kommunen, om beslutsfattandet inte
kan framskjutas på grund av ärendets bråd-
skande natur.

32 §

Behörighetsfördelningen mellan myndighe-
terna i den kommun som överlåter en del av
kommunen och i den mottagande kommunen

Efter statsrådets eller ministeriets beslut
som innebär att en del av en kommun över-
förs till en annan kommun får myndigheterna
i den kommun som överlåter en del av kom-
munen utan samtycke av myndigheterna i
den kommun som tar emot delen besluta
endast i ärenden som inte har några bety-
dande verkningar som är bindande för den
mottagande kommunen.

Myndigheterna i den kommun som överlå-
ter en del av kommunen får dock utan sam-
tycke av myndigheterna i den kommun som
tar emot delen besluta i ärenden som skulle
ha betydande verkningar som är bindande för
den mottagande kommunen, om beslutsfat-
tandet inte kan framskjutas på grund av ären-
dets brådskande natur.

Innan ändringen i kommunindelningen trä-

der i kraft får myndigheterna i den motta-
gande kommunen vidta de åtgärder som
verkställigheten av ändringen förutsätter.

33 §

Kommunala avgifter och stadgor

De kommunala avgifterna ska förenhetli-
gas inom hela den nya kommunens område
eller inom kommunen och det område som
överförs till den från det att ändringen i kom-
munindelningen träder i kraft, om det inte
finns något på lag baserat skäl att avvika från
nämnda tidpunkt.

Kommunala stadgor som utfärdats med
stöd av lag ska omedelbart ändras så att de
motsvarar den nya kommunindelningen,
dock senast ett år efter det att ändringen i
kommunindelningen trätt i kraft. Före änd-
ringen gäller stadgorna i tillämpliga delar i
överensstämmelse med den tidigare kom-
munindelningen.

34 §

Sammanslutningars och stiftelsers hemort

Upplöses en kommun som i bolagsord-
ningen eller stadgarna anges som hemort för
ett bolag, en förening, ett andelslag eller nå-
gon annan sammanslutning, firma eller stif-
telse som antecknats i ett register, blir den
nya kommunen när ändringen i kommunin-
delningen träder i kraft hemort för samman-
slutningen eller stiftelsen.

Delas en kommuns område mellan två el-
ler flera kommuner, blir hemorten för en
sammanslutning eller en stiftelse den kom-
mun med vilken förvaltningscentrum för den
kommun som upplöses blir införlivat.

Anteckning om den nya hemort som be-
stäms enligt 1 och 2 mom. görs i registret på
tjänstens vägnar.

35 §

Ändringar i den judiciella och administrativa
indelningen

Om en eller flera kommuner sammanslås
med en existerande kommun, en kommuns
område delas mellan två eller flera kommu-
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ner eller en del av en kommun överförs till en
annan kommun, föranleder beslutet om änd-
ring i kommunindelningen, om inte något
annat bestäms särskilt, motsvarande änd-
ringar i den judiciella och administrativa in-
delningen räknat från samma tidpunkt. När
kommuner går samman genom att bilda en
ny kommun bestämmer statsrådet till vilka
domkretsar och förvaltningsområden den nya
kommunen ska höra.

8 kap.

Övergång av egendom och ekonomisk
uppgörelse

36 §

Övergång av egendom och skulder vid kom-
munupplösning

När kommuner går samman övergår rättig-
heterna, tillstånden, egendomen, skulderna
och förpliktelserna för en kommun som upp-
löses till den nya kommunen.

Om området för en kommun som upplöses
delas mellan två eller flera kommuner, gäller
om fördelning av egendomen i tillämpliga
delar det som föreskrivs om ekonomisk upp-
görelse i 16 § 1 mom. och i detta kapitel.

37 §

Verkställande av ekonomisk uppgörelse

Om en del av en kommun överförs till en
annan kommun ska de kommuner som berörs
av ändringen verkställa en ekonomisk uppgö-
relse som gäller kommunernas egendom på
det område som ändringen gäller, om inte
detta med hänsyn till ändringens ringa verk-
ningar eller av någon annan anledning ska
anses onödigt.

Sådan fast egendom och arrenderätt eller
någon annan nyttjanderätt i anknytning till
den samt sådan lös egendom med fast an-
knytning till den fasta egendomen som ute-
slutande eller huvudsakligen tjänar ordnandet
av kommunens service för invånare som bor
på området i fråga, övergår till den kommun
som området överförs till.

Kommunen ska ersätta den kommun som
överlåter området för sådan egendom som

avses i 2 mom. I ersättningsbeloppet ska
beaktas de förpliktelser och ekonomiska kon-
sekvenser som ändringen medför för kommu-
nerna på det sätt som kommunerna kommer
överens om detta.

Annan egendom samt tillgångarna och
skulderna för en kommun som berörs av änd-
ringen övergår till en annan kommun endast
om kommunerna kommer överens om detta.

Delningen av egendom samt skulder och
förpliktelser mellan de kommuner som berörs
av ändringen får inte äventyra borgenärernas
eller andra rättsinnehavares ställning. Är inte
staten rättsinnehavare, får inte ansvaret för
förbindelsen överföras på en annan kommun
utan borgenärens eller någon annan rättsinne-
havares samtycke.

38 §

Medlingsförfarande

Når de kommuner som berörs av en änd-
ring inte enighet om den ekonomiska uppgö-
relsen eller kommunindelningsutredarens för-
slag enligt 16 § 1 mom. om uppgörelsen,
avgörs ärendet på yrkande av en kommun vid
medlingsförfarande enligt denna paragraf.

Kommunerna utser en eller flera medlare
som ska verkställa den ekonomiska uppgörel-
sen. Når kommunerna inte enighet om med-
larna, utser varje kommun en medlare och
medlarna tillsammans utser en medlare som
ska vara opartisk ordförande. Är medlarna
oeniga om en fråga i anslutning till den eko-
nomiska uppgörelsen, är majoritetens stånd-
punkt avgörande. På medlarna tillämpas vad
som i 17 § 1—3 mom. föreskrivs om kom-
munindelningsutredarens straffrättsliga an-
svar, skadeståndsansvar, rätt att få uppgifter
och behörighet.

Utöver de förutsättningar som föreskrivs i
37 § kan medlarna vid uppgörelsen beakta
sådana ekonomiska konsekvenser av änd-
ringen i kommunindelningen som betraktas
som skäliga med tanke på kommunernas eko-
nomi och ett rättvist bemötande av dem.

Kommunerna svarar solidariskt för kostna-
derna för medlingsförfarandet. Ersättningen
till medlarna ska vara skälig med beaktande
av den tid som uppdraget kräver, ärendets
svårighetsgrad och andra omständigheter som
inverkar på saken.
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Medlarna ska fatta ett beslut om den eko-
nomiska uppgörelsen. Beslutet ska delges
kommunerna i enlighet med 59 eller 60 § i
förvaltningslagen.

Kommunerna kan söka ändring i medlar-
nas beslut om den ekonomiska uppgörelsen
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

39 §

Avgörande av tvist om avtalet

Är de kommuner som berörs av en ändring
oeniga om tolkningen av det avtal som gäller
den ekonomiska uppgörelsen, avgörs saken
som förvaltningstvistemål i förvaltnings-
domstolen.

40 §

Förvärv av egendom

En bestämmelse i den ekonomiska uppgö-
relsen om att en kommun ska tilldelas egen-
dom motsvarar en åtkomsthandling.

9 kap.

Ekonomiskt stöd för kommunsamman-
slagningar

41 §

Sammanslagningsunderstöd

När kommuner går samman betalas ett
sammanslagningsunderstöd till den nya kom-
mun som bildas. Sammanslagningsunderstöd
betalas för ändringar i kommunindelningen
som har genomförts eller genomförs vid in-
gången av åren 2008—2013.

Sammanslagningsunderstödet består av en
grunddel, som bestäms enligt invånarantalet,
och en tilläggsdel, som bestäms enligt antalet
kommuner som deltar i sammanslagningen.

Sammanslagningsunderstöd betalas under
tre år. Av understödet betalas 40 procent det
år då ändringen träder i kraft och 30 procent
under vart och ett av de följande två åren.
Sammanslagningsunderstödet betalas till 1,4-
faldigt belopp, om ändringen i kommunindel-

ningen verkställs vid ingången av 2010 eller
2011, och till 1,8-faldigt belopp, om änd-
ringen i kommunindelningen har verkställts
vid ingången av 2008 eller 2009.

Ändras kommunindelningen under betal-
ningsperioden för sammanslagningsunderstö-
det så att kommunerna skulle vara berätti-
gade till nytt understöd, beräknas understödet
som om även den senast genomförda änd-
ringen i kommunindelningen skulle ha ge-
nomförts från början av betalningsperioden.
Skillnaden mellan det understöd som betalas
ut och det omräknade understödet betalas det
år då den senast genomförda ändringen i
kommunindelningen träder i kraft och de två
följande åren på det sätt som bestäms i
2 mom.

Ministeriet betalar understödet årligen före
utgången av juni. Om flera kommuner än en
får understöd fördelas understödet mellan
kommunerna i förhållande till antalet invå-
nare som överförs till respektive kommun.
Respektive kommuns andel beräknas på det
eurobelopp som kommunen skulle ha betalats
i sammanslagningsunderstöd, om den kom-
mun som upplöses skulle ha anslutits helt och
hållet till kommunen i fråga. Som kommu-
nens invånarantal används invånarantalet en-
ligt 18 § i befolkningsdatalagen (507/1993)
vid ingången av året före det år då ändringen
i kommunindelningen träder i kraft.

42 §

Sammanslagningsunderstödets grunddel

Sammanslagningsunderstödets grunddel
bestäms utifrån invånarantalet i den nya kom-
munen samt det sammanräknade invånaranta-
let i alla kommuner, utom den största, som
berörs av ändringen, som följer:
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Invånar-
antalet i
den nya
kommunen

Det samman-
räknade
invånar-
antalet i alla
kommuner utom
den största

Grunddel
mn euro

20 000 eller
mera över 10 000 4,00

5 000—10 000 3,60
under 5 000 3,20

under 20 000 över 7 000 3,00
3 500—7 000 2,50

under 3 500 2,00

43 §

Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel

Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel
betalas vid en sådan ändring i kommunindel-
ningen där antalet kommuner minskar med
minst två. Tilläggsdelen är 0,7 miljoner euro,
om antalet kommuner minskar med två. Den
växer med nämnda eurobelopp för varje
kommun som därutöver minskar antalet kom-
muner.

44 §

Ersättande av minskning av statsandelar

Om en sammanslagning av kommuner
som har genomförts vid ingången av åren
2011—2013 minskar statsandelarna till den
nya kommunen jämfört med de sammanräk-
nade statsandelarna till de kommuner som
går samman, beviljar ministeriet den nya
kommunen på grund av minskningen under
det år då sammanslagningen av kommunerna
träder i kraft och de därpå följande fyra åren
ersättning för minskningen av statsandelarna.
Beloppet av den årliga ersättningen fås ge-
nom att de statsandelar och hemkommunser-
sättningar som ska betalas till den nya kom-
munen det år då kommunsammanslagningen
träder i kraft jämförs med de motsvarande
statsandelar och hemkommunsersättningar
som det år då sammanslagningen träder i
kraft skulle ha betalats till de kommuner som
går samman, om kommunerna inte hade gått
samman. Ersättningen ska räknas ut med be-
aktande av utjämningen av statsandelarna på

basis av skatteinkomsterna, statsandelen för
driftskostnaderna och annan finansiering,
som det föreskrivs om i lagen om statsandel
för kommunal basservice (1704/2009), lagen
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt
bildningsarbete (632/1998). Ministeriet räk-
nar ut ersättningsbeloppet utifrån uppgifter
som lämnats av de ministerier som ansvarar
för att statsandelar beviljas enligt dessa lagar.

Om flera kommuner än en får ersättning,
fördelas ersättningen mellan kommunerna i
förhållande till antalet invånare som överförs
till respektive kommun. Varje kommuns an-
del beräknas på det eurobelopp som kommu-
nen skulle ha betalats i ersättning, om den
kommun som upplöses skulle ha anslutits
helt och hållet till kommunen i fråga. Som
kommunens invånarantal används invånaran-
talet enligt 18 § i befolkningsdatalagen vid
ingången av året före det år då ändringen i
kommunindelningen träder i kraft.

Ministeriet betalar ersättningarna i sam-
band med sammanslagningsunderstödet.

10 kap.

Förhållandet mellan kommunindelning
och kameral indelning

45 §

Anpassning av den kamerala indelningen till
kommunindelningen

Fastighetsregisterföraren ska se till att de
ändringar enligt beslut om ändring i kom-
munindelningen eller om sträckningen för
gränsen mellan kommuner förs in i den kom-
munindelning som följs i fastighetsregistret
(kameral indelning).

46 §

Förenhetligande av kommunindelningen och
den kamerala indelningen vid fastighetsför-

rättning

Kommer kommunindelningen och den ka-
merala indelningen att avvika från varandra
till följd av en fastighetsförrättning, beslutar
förrättningsmännen att den administrativa
kommunindelningen och den kamerala indel-
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ningen ska förenhetligas.
Den administrativa kommungränsen kan

ändras vid en fastighetsförrättning, om
1) arealen av de områden som överförs

från en kommun till en annan kommun eller
flera andra kommuner vid samma lantmäteri-
förrättning är högst 50 hektar, och

2) på det område som överförs finns inga
andra byggnader som förutsätter bygglov än
enstaka semesterbostäder utanför detaljplane-
område eller ekonomibyggnader som behövs
för att bedriva jord- och skogsbruk.

Kommunen är sakägare vid en fastighets-
förrättning där den administrativa kommun-
gränsen ändras.

Ändring i förrättningsmännens beslut som
gäller ändring av kommungränsen får sökas
av ägaren till ett område som ingår i registe-
renheten och av en kommun som berörs av
ändringen av den administrativa kommun-
gränsen. Ändring söks hos jorddomstolen.
Vid sökande av ändring iakttas vad som före-
skrivs i fastighetsbildningslagen (554/1995).

47 §

Förenhetligande av kommunindelningen och
den kamerala indelningen i övriga fall

Har kommunindelningen och den kamerala
indelningen till följd av en fastighetsförrätt-
ning eller annars till följd av något annat skäl
än ett beslut om ändring i kommunindel-
ningen eller gränsens sträckning kommit att
avvika från varandra, får fastighetsregisterfö-
raren

1) besluta att den kamerala indelningen
ändras i överensstämmelse med kommunin-
delningen,

2) besluta att kommungränsen ändras i
överensstämmelse med den kamerala indel-
ningen, om det inte är ändamålsenligt att
ändra den kamerala indelningen och förut-
sättningarna enligt 46 § 2 mom. 1 och
2 punkten föreligger, eller

3) göra framställning till ministeriet om
ändring i kommunindelningen, om det inte är
ändamålsenligt att ändra den kamerala indel-
ningen och förutsättningarna enligt 46 §
2 mom. 1 och 2 punkten inte föreligger.

Ändring i fastighetsregisterförarens beslut
får sökas av ägaren till ett område som ingår i

registerenheten och av en kommun som be-
rörs av ändringen av den administrativa kom-
mungränsen. Ändring söks hos jorddomsto-
len. Vid sökande av ändring iakttas vad som
föreskrivs i fastighetsbildningslagen.

48 §

Bildande av en egen fastighet av ett område
som överförs

Om en del av en fastighet ska överföras
kameralt från en kommun till en annan, om-
bildas den genom styckning till en fastighet i
den mottagande kommunen (kameral styck-
ning). Ska en del av en annan registerenhet
överföras kameralt från en kommun till en
annan, ombildas den till en ny registerenhet.

49 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ändring i kom-
munindelningen eller den kamerala indel-
ningen enligt 46 och 47 § och ombildande av
en del av en registerenhet som överförs till en
ny registerenhet enligt 48 § kan utfärdas ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet.

50 §

Uppgång av rå mellan kommuner

Blir det nödvändigt att bestämma sträck-
ningen för en kommungräns och att märka ut
den i terrängen på grund av fastställandet av
gränsen mellan kommuner, ska lantmäteriby-
rån sköta förrättningen (uppgång av rå mel-
lan kommuner) efter det att beslutet om grän-
sen har vunnit laga kraft. Ifall osäkerhet om
kommungränsens sträckning råder på grund
av att rån har vuxit igen eller av någon annan
sådan orsak och ett allmänt behov kräver att
råns sträckning klarläggs, kan lantmäteriby-
rån på eget initiativ bestämma att en uppgång
av rån mellan kommuner ska förrättas. Vid
förrättningen iakttas i tillämpliga delar vad
som i fastighetsbildningslagen och med stöd
av den bestäms om rågång som sker i form
av fastighetsbestämning samt om bestäm-
mande av rån för en registerenhet och ut-
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märkning av den i terrängen.
Vid en förrättning som gäller uppgång av

rån mellan kommuner är även de kommuner
som berörs av ändringen sakägare.

51 §

Kostnader som åsamkas lantmäteriverket

Kostnaderna för uppgifter som enligt
denna lag ankommer på lantmäteriverket be-
talas av statens medel.

11 kap.

Ändringssökande samt ändringar av rät-
telsenatur

52 §

Sökande av ändring i fullmäktiges beslut om
framställning om en ändring i kommunindel-

ningen

Ändring i beslut av fullmäktige varigenom
en ändring i kommundelningen föreslås får
sökas genom besvär på det sätt som nämns i
kommunallagen. Om besvären gäller förut-
sättningarna för ändring i kommunindel-
ningen enligt 4 § kan beslutet upphävas en-
dast om ändringen i kommunindelningen up-
penbarligen skulle strida mot nämnda förut-
sättningar. Besvären ska behandlas i bråd-
skande ordning vid förvaltningsdomstolen.

Fullmäktiges framställning om en ändring
i kommunindelningen får verkställas innan
beslutet om ändringen har vunnit laga kraft.
Beslutet får dock inte börja verkställas, om
förvaltningsdomstolen förbjuder verkställig-
heten. Under tiden för verkställighetsförbudet
kan ministeriet och statsrådet inte besluta om
ändring i kommunindelningen.

53 §

Sökande av ändring i beslut av statsrådet
eller ministeriet som gäller ändring i kom-

munindelningen

Ändring i beslut av statsrådet som avser
förkastande av en framställning om samman-
slagning av kommuner får genom besvär sö-
kas av en kommun som berörs av ändringen,

en medlem i kommunen eller den samman-
slagningsstyrelse som avses i 10 §.

Om statsrådet besluter om sammanslag-
ning av kommuner med stöd av 18 § 2 mom.,
får ändring i beslutet genom besvär sökas av
en kommun som berörs av ändringen eller en
medlem i kommunen.

Ändring i beslut av statsrådet eller ministe-
riet som avser överföring av en del av en
kommun till en annan kommun får genom
besvär sökas av en kommun som berörs av
ändringen eller en medlem i kommunen och i
ett beslut som avser förkastande av en fram-
ställning om ändring av den som gjort fram-
ställningen.

Besvären ska lämnas till högsta förvalt-
ningsdomstolen inom 30 dagar från det att ett
beslut som avser ändring i kommunindel-
ningen publicerats i Finlands författnings-
samling eller ett beslut som avser förkastande
av en framställning om ändring har medde-
lats dem som gjort framställningen. Besvären
ska behandlas i brådskande ordning vid hög-
sta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut av statsrådet eller ministeriet
som avser ändring i kommunindelningen får
verkställas innan det har vunnit laga kraft.
Beslutet får dock inte börja verkställas, om
högsta förvaltningsdomstolen förbjuder verk-
ställigheten.

54 §

Särskild besvärsrätt i fråga om beslut av en
kommunal myndighet

Beslut av en kommunal myndighet som
har fattats efter att ett sådant beslut av stats-
rådet eller ministeriet som avser en ändring i
kommunindelningen har getts, men innan
ändringen i kommunindelningen har trätt i
kraft, får överklagas på det sätt som bestäms i
kommunallagen också på den grund att be-
slutet strider mot grunderna för ändring i
kommunindelningen eller mot 31 eller 32 § i
denna lag.

Besvärsrätt tillkommer också den samman-
slagningsstyrelse som avses i 10 §.

55 §

Förbud mot ändringssökande

Ändring får inte sökas i ett beslut om

7229Nr 1698



sammanslagning av kommuner som statsrå-
det fattat på kommunernas gemensamma
framställning.

I ett beslut av ministeriet som avses i 15 §
och som avser förordnande av särskild kom-
munindelningsutredning får ändring inte sö-
kas särskilt.

56 §

Ändring av rättelsenatur

Utöver det som 8 kap. i förvaltningslagen
bestäms om rättelse av fel i beslut kan mini-
steriet verkställa ändringar av rättelsenatur i
beslut som avser ändring i kommunindel-
ningen och som utfärdats med stöd av denna
lag.

12 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser

57 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2010.

Lagen tillämpas första gången på sådana
ändringar i kommunindelningen som träder i
kraft vid ingången av 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

58 §

Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs kommunindel-
ningslagen av den 19 december 1997
(1196/1997) jämte ändringar.

Om det någon annanstans i lag hänvisas

till den kommunindelningslag som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag
tillämpas i stället för den.

59 §

Finansiering av sammanslagningsunderstö-
den

Om sammanlagt mera än 200 miljoner
euro betalas i sådant sammanslagningsunder-
stöd som avses i 41 § under vardera perioden
åren 2008—2011 och 2012—2015, minskas
statsandelen enligt lagen om statsandel för
kommunal basservice med en andel som mot-
svarar överskridningen. Minskningen av stat-
sandelen är lika stor per invånare i alla kom-
muner.

60 §

Övergångsbestämmelser

Den kommunindelningslag som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag kan tillämpas på
framställningar om ändring i kommunindel-
ningen som har tillställts ministeriet före ut-
gången av mars 2010.

Om en ändring i kommunindelningen som
trätt i kraft vid ingången av 2008 eller träder i
kraft därefter berör en kommun till vilken
betalas sammanslagningsunderstöd enligt de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet
av lagen om ändring av kommunindel-
ningslagen (170/2007), upphör betalningen
av stödet när ändringen i kommunindel-
ningen träder i kraft och det nya understödet
betalas i enlighet med denna lag.

Om en sammanslagning av kommuner har
trätt i kraft före 2011, tillämpas på ersättning
för minskning av statsandelar de bestämmel-
ser som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag.

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Statsrådets förordning

Nr 1699

om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen
inom den offentliga förvaltningen

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 23 februari 2006 om delegationen för informations-

förvaltningen inom den offentliga förvaltningen (145/2006) 2—4 §, sådana de lyder, 2 § delvis
ändrad i förordning 1150/2006 och 1251/2007 samt 3 och 4 § delvis ändrade i sistnämnda
förordning, som följer:

2 §

Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för infor-
mationsförvaltningen inom den offentliga
förvaltningen för tre år i sänder.

Delegationen har högst 30 medlemmar.
Statsrådet utser högst 17 av medlemmarna

för delegationens mandatperiod bland perso-
ner som föreslagits av finansministeriet och
högst 13 bland personer som föreslagits av
Finlands Kommunförbund.

Statsrådet utser bland medlemmarna en
ordförande och en vice ordförande för dele-
gationen för dess mandatperiod.

Delegationen kan kalla permanenta sak-
kunniga.

Om delegationens ordförande, vice ordfö-
randen eller någon annan medlem avgår un-
der mandatperioden utser finansministeriet i
hans eller hennes ställe en ny person för den
återstående mandatperioden.

3 §

Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att
1) främja förnyandet av verksamhetssätten

och tjänsteproduktionssätten inom den of-

fentliga förvaltningen med hjälp av informa-
tions- och kommunikationsteknik i syfte att
säkerställa tillgången på de offentliga tjäns-
terna samt effektiviteten av och kvaliteten
hos dem i hela landet,

2) fungera som ledningsgrupp för finans-
ministeriets program för att påskynda elektro-
nisk ärendehantering och demokrati (SADe-
programmet) under programmets verksam-
hetsperiod,

3) vid behov fungera som styrgrupp för
den övriga beredningen inom finansministeri-
et av uppgifter som hänför sig till utvecklan-
det av elektronisk ärendehantering och infor-
mationsförvaltning inom den offentliga för-
valtningen och till beredningen av det nät-
verksbaserade samarbetet kring informations-
förvaltning i kommunerna,

4) utfärda rekommendationer för den of-
fentliga förvaltningen (JHS) om informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningen,

5) främja samarbetet mellan de organisa-
tioner som förvaltar grunddatalagren inom
den offentliga förvaltningen samt förbättra
kompatibiliteten hos grunddatalagren och in-
formationens tillgänglighet i dessa,

6) delta i beredningen av arrangemang
inom stats- och kommunalförvaltningen för
samarbete kring informationsförvaltning
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inom den offentliga förvaltningen och utar-
beta förslag gällande arrangemangen,

7) utarbeta förslag till utrednings-, pilot-
och utvecklingsprojekt som är viktiga vid
utnyttjandet av informations- och kommuni-
kationsteknik och för utvecklingen av den
offentliga informationsförvaltningen,

8) främja datasäkerheten och dataskyddet
samt god informationshantering i fråga om
den offentliga förvaltningens verksamhets-
sätt,

9) följa den finansiering av informations-
förvaltningsprojekt som de olika ministerier-
na anvisar och som styr kommunernas verk-
samhet och utarbeta förslag gällande finan-
sieringen,

10) årligen göra upp en verksamhetsplan
för skötseln av de uppgifter som avses i
punkterna 1-9,

11) fullgöra andra av finansministeriet el-
ler delegationen förelagda uppgifter som hör
till delegationens verksamhetsområde.

4 §

Organiseringen av delegationens verksamhet

Delegationen kan tillsätta behövliga sek-
tioner. Delegationen kan även ge en sektion i
uppdrag att göra framställningar och avge
utlåtanden samt att utföra andra av delegatio-
nens uppgifter på dess vägnar.

Permanenta sektioner vid delegationen är
JHS-sektionen och sektionen för grunddatala-
ger.

Beredningen och genomförandet av ären-
den som gäller delegationen och dess uppgif-
ter sker vid finansministeriet på det sätt som
närmare fastställs i ministeriets arbetsord-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Utvecklingsdirektör Marko Puttonen
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Statsrådets förordning

Nr 1700

om ändring av förordningen om registerförvaltningen

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,
ändras i förordningen av den 4 april 1996 om registerförvaltningen (248/1996) 1, 5 – 7, 9

och 11 § sådana de lyder i förordning 147/2008, som följer:

1 §

Registerförvaltningens myndigheter

Befolkningsregistercentralen är underställd
finansministeriet.

Magistraterna är lokala registerförvalt-
ningsmyndigheter som är underställda regi-
onförvaltningsverket.

I landskapet Åland sköter Statens ämbets-
verk på Åland uppgiften som lokal register-
förvaltningsmyndighet.

5 §

Registerförvaltningens samarbetsgrupp

Styrningen och uppföljningen av omfat-
tande utvecklingsprojekt inom registerför-
valtningen samt ärenden som gäller samord-
ning av verksamheten inom de olika förvalt-
ningsområdena behandlas i registerförvalt-
ningens samarbetsgrupp, som finansministe-
riet tillsätter för tre år i sänder.

I samarbetsgruppen finns representanter
för finansministeriet, justitieministeriet, Be-
folkningsregistercentralen, arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde, region-
förvaltningsverken, magistraterna samt de

viktigaste av de instanser som registerförvalt-
ningen samarbetar med.

6 §

Resultatstyrning

Finansministeriet ställer upp de allmänna
målen och verksamhetslinjerna för register-
förvaltningen.

Ministeriet godkänner på Befolkningsre-
gistercentralens förslag ämbetsverkets resul-
tatmål.

Enheten för styrning och utveckling av
magistraterna som finns vid Regionförvalt-
ningsverket i Östra Finland godkänner på
magistratens förslag dess resultatmål på basis
av allmänna mål och verksamhetslinjer för
registerförvaltningen efter att ha hört Befolk-
ningsregistercentralen, Patent- och register-
styrelsen och Konsumentverket.

7 §

Anslag

Finansministeriet anvisar ett anslag för Be-
folkningsregistercentralen för dess verksam-
het samt anslag för enheten för styrning och
utveckling av magistraterna att fördelas mel-
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lan magistraterna för registerförvaltningens
verksamhet.

9 §

Förordnande av ställföreträdare för magi-
stratens chef

Vid förhinder för chefen för magistraten är
ställföreträdare för honom eller henne den
tjänsteman vid magistraten som bestäms i
arbetsordningen. På framställning av magi-
straten får dock enheten för styrning och
utveckling av magistraterna till ställföreträ-
dare förordna chefen för eller en häradsskri-
vare eller någon annan tjänsteman vid en
annan magistrat med dennes samtycke.

11 §

Tillsättande av tjänster

Överdirektören för Befolkningsregister-
centralen utnämns av statsrådet. Övrig perso-
nal anställs av Befolkningsregistercentralen.

Magistratens chef utnämns av Regionför-
valtningsverket i Östra Finland. Övrig perso-
nal anställs av magistraten.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan den träder i
kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Utvecklingsdirektör Marko Puttonen
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Finansministeriets förordning

Nr 1701

om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. lagen den
22 december 2005 om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005):

Allmänna bestämmelser

1 §
Vid bestämmandet av byggnaders återan-

skaffningsvärden används följande medelvär-
den per kvadratmeter och kubikmeter. Avvi-
ker byggnads byggnadsstandard väsentligt
från den genomsnittliga byggnadsstandarden,
skall dessa värden enligt prövning höjas eller
sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §
Med byggnadens areal avses i detta beslut

den areal i vilken inräknats arealerna enligt
yttre mått av samtliga våningar, källare och
värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas
inte balkonger, utrymmen under skyddstak
eller utrymmen där den fria höjden understi-
ger 160 cm.

3 §
Arealerna av kontors-, social-, lager och

parkeringsutrymmen beräknas enligt inre
mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom
att arealen av hisstrummans botten multipli-
ceras med det antal våningar som hisstrum-
man genomlöper. I byggnadens volym inräk-
nas både varma och kalla utrymmen beräk-
nade enligt yttre mått. Byggnadens genom-
snittliga våningshöjd erhålls genom att voly-
men divideras med arealen. Vid bestämman-
det av återanskaffningsvärdena beaktas
endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader

4 §
Med småhus avses egnahemshus, parhus

eller radhus, där ingången till bostadslägen-
heterna i allmänhet har ordnats direkt från
marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §
Grundvärdet av arealen i småhus är 540,74

euro/m2.
Är den bärande konstruktionen av trä och

har byggnaden blivit färdig före år 1960, är
grundvärdet av arealen 431,38 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och
har byggnaden blivit färdig under åren
1960—1969, är grundvärdet av arealen
488,08 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av bygg-
nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är:
— över 60 m2 men högst 120 m2 från

grundvärdet avdrages 0,923 euro för varje
kvadratmeter som överstiger den nedre grän-
sen (60 m2),

— över 120 m2, nedsättning från grund-
värdet är 55,38 euro/m2,

2) om byggnaden saknar:
—vattenledning och avlopp, är nedsätt-

ningen 34,84 euro/m2,
— centralvärme, är nedsättningen 39,48

euro/m2,
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— elektricitet, är nedsättningen 20,86
euro/m2.

6 §
Då ytorna i byggnadens källarutrymmen

inte är slutligt behandlade och dessa utrym-
men huvudsakligen används såsom lager, an-
vänds för källaren som arealens värde 185,52
euro/m2.

7 §
Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad

som omfattar minst två våningar och flera
bostadslägenheter med särskilda ovanpå var-
andra belägna bostäder.

8 §
Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är

540,74 euro/m2.
Är den bärande konstruktionen av trä och

har byggnaden blivit färdig före år 1960, är
grundvärdet av arealen 431,38 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av bygg-
nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:

1) byggnaden har hiss, är tilläggsvärdet
22,89 euro/m2,

2) om byggnadens areal per lägenhet är
över 80 m2 men högst 120 m2 från grundvär-
det avdrages 1,387 euro för varje kvadratme-
ter som överstiger den nedre gränsen (80 m2)

— om över 120 m2, är nedsättningen 55,48
euro/m2.

3) om byggnadens våningsantal källaren
medräknad är 3 våningar, är tilläggsvärdet
28,16 euro/m2,

— 4 våningar, är tilläggsvärdet 13,96
euro/m2,

— 5 våningar, är tilläggsvärdet 0,
— 6 våningar, är nedsättningen 13,96

euro/m2,
— 7 våningar, är nedsättningen 28,16

euro/m2,
— 8 våningar eller flera, är nedsättningen

42,12 euro/m2.

9 §
Med fritidsbostad avses byggnad som är

avsedd att användas i huvudsak för fritids-
bruk, såsom sommarstuga.

10 §
Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är

431,38 euro/m2.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är över 10 m2 men
högst 70 m2, från grundvärdet avdrages 2,820
euro för varje kvadratmeter som överstiger
den nedre gränsen (10 m2),

— om över 70 m2, är nedsättningen 169,20
euro/m2,

2) om byggnaden är vinterbonad är till-
läggsvärdet 36,05 euro/m2

3) om byggnaden har veranda, är tilläggs-
värde per verandakvadratmeter 71,89 euro.

11 §
Om byggnaden har elektricitet, höjs dess

värde med 287,58 euro ökat med 6,274 euro
för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden
har:

— avlopp 431,38 euro,
— vattenledning 540,74 euro,
— WC 714,90 euro,
— bastu 714,90 euro.

12 §
Bostadsbyggnad som till storlek, använd-

ningssätt eller byggnads- eller utrustnings-
standard väsentligt avviker från sedvanlig fri-
tidsbostad avses såsom småhus.

13 §
Med ekonomi- och garagebyggnad avses

särskild bastubyggnad samt särskild eko-
nomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är vär-
meisolerad samt även i övrigt till sin kon-
struktion representerar byggnad avsedd för
långvarigt bruk, är värdet 352,39 euro/m2.

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garage-
byggnad med lätt stomme är 183,50 euro/m2.
Har en sådan byggnad blivit färdig före år
1970, är dess värde 143,81 euro/m2.

Kontorsbyggnader

14 §
Med kontorsbyggnad avses byggnad vars
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utrymmen i huvudsak är byggda att användas
som kontorsutrymmen eller som i huvudsak
används som kontor.

15 §
Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad

är 749,35 euro/m2.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m, grund-
värdet ökas med 15,388 euro för varje 5 cm
som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)

— om över 3,5 m är tilläggsvärdet 92,34
euro/m2,

2) byggnadens form:
— om samtliga våningar i byggnaden är

till sin grundform likadana rektanglar och
bottenvåningen har endast smärre indragnin-
gar eller utbyggnader, är nedsättningen 76,95
euro/m2,

— är byggnaden till sin form relativt enkel
rektangel- eller L-formad, men en del av
byggnaden är upphöjd på pelare eller de ne-
dersta våningarna är butiks eller parkerings-
våningar som är större än de egentliga kon-
torsvåningarna, är nedsättningen 0,

— avviker byggnaden till sin form från det
sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller
U-formad eller bottenvåningen är mer än två
gånger större än övriga våningar, är tilläggs-
värdet 39,48 euro/m2.

3) lager- och parkeringsutrymmen:
— den sammanlagda arealen av lager och

parkeringsutrymmen utgör mer än 20 procent
av byggnadens areal, är nedsättningen 46,78
euro/m2,

— utgör den sammanlagda arealen av la-
ger och parkeringsutrymmen minst 5 procent
men mindre än 20 procent av byggnadens
areal, är nedsättningen 0,

— om mindre än 5 procent av byggnadens
areal utgörs av lager- och parkeringsutrym-
men, är tilläggsvärdet 30,78 euro/m2,

4) hissar:
— finns i byggnaden inte hiss eller hiss-

trummornas sammanlagda areal utgör högst
0,5 procent av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 60,76 euro/m2,

— utgör hisstrummornas sammanlagda
areal över 0,5 procent och högst 1 procent av
byggnadens areal, är nedsättningen 0,

— överstiger hisstrummornas samman-
lagda areal 1 procent av byggnadens areal, är
tilläggsvärdet 93,36 euro/m2,

5) luftkonditionering:
— finns i byggnaden inte maskinell luft-

konditionering eller endast maskinell insug-
ning eller utblåsning av luft, är nedsättningen
60,76 euro/m2,

— finns i byggnaden maskinell insugning
och utblåsning av luft, är nedsättningen 0,

— om utöver ovanstående kan luftkondi-
tioneringen i rummen regleras särskilt och
luften behandlas i avsevärd grad till exempel
genom fuktning eller avkylning, är tilläggs-
värdet 76,95 euro/m2.

Butiksbyggnader

16 §
Med butiksbyggnad avses byggnad i vil-

ken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §
Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad

är 230,87 euro/m3.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:

1) är byggnadens volym över 700 m3 men
högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages
2,820 euro för varje 100 m3 varmed den
nedre gränsen (700 m3) överskrides,

— om över 2 500 m3, men högst 10 000
m3 från grundvärdet avdrages 2,820 euro för
varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till
2 500 m3 och 0,364 euro för varje 100 m3

som överstiger 2 500 m3,
— om över 10 000 m3, är nedsättningen

78,06 euro/m3,
2) om källarens och annorstädes än i källa-

ren belägna lagerutrymmens andel av bygg-
nadens areal är över 20 procent men högst 40
procent från grundvärdet, avdrages 1,183
euro för varje procentenhet som överstiger
den nedre gränsen (20 procent),

— om över 40 procent, är nedsättningen
23,66 euro/m3,

3) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är minst 3 m men högst 6,2 m från
grundvärdet avdrages 1,863 euro för varje 10
cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskri-
des,
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— om över 6,2 m, är nedsättningen 59,62
euro/m3,

4) om byggnaden har minst tre våningar,
källaren medräknad är tilläggsvärdet 18,24
euro/m3.

Är butiksbyggnadens bärande struktur av
trä och är byggnadens volym under 2 000 m3

och har byggnaden blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av volymen 179,22 euro/m3.
Sådan byggnads grundvärde justeras inte
med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsätt-
ningar som beräknas på grundval av voly-
men.

Industribyggnader

18 §
Med industribyggnad avses produktions-

och lagerbyggnad för industriändamål samt
därmed jämförbar byggnad, såsom repara-
tionsverkstad, servicestation, målarverkstad,
verkstad, småindustribyggnad, bageri och
kvarn.

19 §
Grundvärdet av volymen i industribyggnad

är 90,10 euro/m3.
Grundvärdet justeras på grundval av bygg-

nadens egenskaper med följande tilläggsvär-
den och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga vånings-
höjd är över 3,8 m men högst 5,8 m från
grundvärdet avdrages 4,560 euro för varje 0,5
m varmed den nedre gränsen (3,8 m) över-
skrides,

— om över 5,8 m men högst 8,8 m från
grundvärdet avdrages 4,560 euro för varje 0,5
m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och
2,290 euro för varje 0,5 m varmed 5,8 m
överskrides,

— om över 8,8 m är nedsättningen 31,98
euro/m3,

2) uppvärmning och vattenledning i enlig-
het med vad som närmast motsvarar byggna-
dens egenskaper:

— är byggnaden en i huvudsak inte upp-
värmd lagerbyggnad utan social- eller kon-
torsutrymmen, är nedsättningen 25,72
euro/m3,

— finns i byggnaden ringa antal vattenpos-
ter, social- och kontorsutrymmena utgör sam-
manlagt högst 3 procent av byggnadens areal

och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd,
är nedsättningen 16,21 euro/m3,

— är byggnaden i huvudsak industriut-
rymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte
värms upp över 18oC, samt social- och kon-
torsutrymmena utgör över 3 procent men
mindre än 15 procent av byggnadens areal är
nedsättningen 0,

— överstiger temperaturen i byggnadens
produktionsutrymmen i allmänhet 18oC, so-
cial- och kontorsutrymmena utgör minst 15
procent av byggnadens areal eller mer än 30
procent av byggnadens areal utgörs av s.k.
våtutrymmen och i byggnaden finns automa-
tiskt brandsläckningssystem, är tilläggsvärdet
15,79 euro/m3,

3) luftkonditionering och belysning i enlig-
het med vad som närmast motsvarar byggna-
dens egenskaper:

— finns i byggnaden inte maskinell luft-
konditionering, i arbetsutrymmena finns en-
dast allmän belysning och social- och kon-
torsutrymmena utgör sammanlagt högst 3
procent av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 16,21 euro/m3,

— finns i byggnaden maskinell insugning
eller utblåsning av luft, belysningen är i hu-
vudsak allmän belysning och social- och kon-
torsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3
procent men mindre än 15 procent av bygg-
nadens areal, är nedsättningen 0,

— finns i byggnaden maskinell såväl in-
sugning som utblåsning av luft, gott om
punktbelysning vid arbetsställena, social- och
kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst
15 procent av byggnadens areal och i bygg-
naden finns automatiskt brandalarmsystem,
är tilläggsvärdet 15,79 euro/m3,

4) har byggnaden minst tre våningar är
tilläggsvärdet 13,96 euro/m3.

5) om volymen i en byggnad med minst tre
våningar är över 5 000 m3 men högst 10 000
m3 avdrages från dess grundvärde 2,795 euro
för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen
(5 000 m3) överskrides över 10 000 m3,

— om över 10 000 m3, är nedsättningen
13,97 euro/m3.

Övriga byggnader och konstruktioner

20 §
För värdering av annan byggnad än sådan
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som hör till ovan uppräknade grupper an-
vänds värderingsgrunderna för närmast till-
lämplig byggnad. Har byggnad flera använd-
ningsändamål, beräknas återanskaffningsvär-
det enligt den punkt som gäller det huvudsak-
liga användningsändamålet. Används dock
en betydande del av byggnaden för annat
ändamål än det huvudsakliga användningsän-
damålet, kan byggnadens delar värderas sär-
skilt.

21 §
Är byggnad av sådant slag, att på den inte

alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i
4—19 § eller är det fråga om konstruktion,
anses som återanskaffningsvärdet av sådan
byggnad eller konstruktion 70 procent av
byggnadskostnaderna för motsvarande bygg-
nad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra bygg-
nader i allmänt bruk används dock som det
återanskaffningsvärde som avses i 1 mom.,
om värdet inte tidigare fastställts för dem
med tanke på förmögenhetsbeskattningen,
följande enligt 70 procent räknade genom-
snittliga byggnadskostnader per kvadratmeter
eller kubikmeter:

1) byggnader inom vårdbranschen:
— centralsjukhus 1 121,98 euro/m2,
— kretssjukhus 903,26 euro/m2,
— hälsovårdscentraler och lokala sjukhus

836,41 euro/m2,
— kommunalhem och ålderdomshem, kur-

anstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter,
sådana servicecentraler som omfattar både
servicehus och bostäder samt barnhem och
skolhem 735,16 euro/m2,

— fängelser 192,40 euro/m3.
2) samlingsbyggnader:
— teatrar, koncert- och kongressbyggna-

der 953,90 euro/m2. Med teaterbyggnad av-
ses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är
byggda att användas som scen- och salongs-
utrymmen. I byggnaden finns också hall-,
köks-, café- och socialutrymmen. Med teater-
byggnader likställs koncert- och kongress-
byggnader.

— biblioteksbyggnader och arkiv 718,97
euro/m2. Med biblioteksbyggnad avses en
byggnad i vilken den största delen av utrym-
mena upptas av en bibliotekssal. I byggnaden
kan också finnas utställnings-, kontors-, la-

ger- och socialutrymmen. Arkiv likställs med
biblioteksbyggnader.

— museer och konstgallerier 670,35
euro/m2. Med musei- eller konstgalleribygg-
nad avses en byggnad i vilken det huvudsak-
ligen finns utställningslokaler och lager samt
i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och
bostadsutrymmen,

— församlingshus 836,41 euro/m2. Med
församlingshus avses församlingsbyggnader
som i huvudsak är byggda för att användas
som samlings- och klubbrum. I byggnaden
finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, so-
cial-, köks- och bostadsutrymmen,

— ungdomshus 759,47 euro/m2. Utrym-
mena i en ungdomshusbyggnad är huvudsak-
ligen byggda för att användas som allaktivi-
tetslokaler. I byggnaden kan också finnas
café-, köks- och socialutrymmen.

— moderna kyrkobyggnader 1 209,07
euro/m2. I en kyrkobyggnad finns kyrko- och
församlingssalar samt klubb-, köks-, kon-
tors-, skydds- och bostadsutrymmen,

— träkyrkor och före år 1950 byggda sten-
kyrkor 210,63 euro/m3,

— allaktivitets- och idrottshus 735,16
euro/m2. Utrymmena i idrottshusen består till
största delen av motions- och konditionssalar.
Dessutom finns i byggnaderna kontors-, sam-
lings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och omkläd-
ningsutrymmen,

— stadion- och läktarbyggnader 716,96
euro/m2. Med läktarbyggnad avses en bygg-
nad i vilken det också finns tvätt-, omkläd-
nings-, vistelse- och hallutrymmen.

3) undervisningsbyggnader:
— grundskole- och gymnasiebyggnader

812,12 euro/m2,
— yrkesskolor och andra yrkesläroanstal-

ter samt kurscentraler 759,47 euro/m2,
— högskolor, universitet och forsknings-

anstalter 836,41 euro/m2.
4) byggnader för trafik och andra byggna-

der:
— buss-, järnvägs-, flygstations- och

hamnterminaler 872,89 euro/m2. Gamla sta-
tionsbyggnader av trä likställs med småhus.

— moderna terminalbyggnader som över-
stiger 10 000 brutto-m2 1 235,41 euro/m2,

— telekommunikationsbyggnader 528,60
euro/m2. Telekommunikationsbyggnader är
t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggna-

7239Nr 1701

4 /205



der. Utöver utrymmen för anläggningar kan i
byggnaden finnas bostads-, kontors- och la-
gerutrymmen.

— kasernbyggnader 563,01 euro/m2. Om
en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess
värde 453,65 euro/m2.

— brandstationsbyggnader 716,95
euro/m2. Om en brandstationsbyggnad är
byggd av trä, är dess värde 642,01 euro/m2.

— vattentorn över 750 m3 vatten 482,01
euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten
642,01 euro/m3 vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna
för vattentorn innefattar inte byggnadskostna-
derna för eventuella andra utrymmen i vat-
tentornet eller för hissar.

Ikraftträdande

22 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2010.
Förordningen tillämpas vid bestämmandet

av återanskaffningsvärdet av byggnader för
år 2009.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Finansråd Elina Pylkkänen
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Skatteförvaltningens beslut

Nr 1702

om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2009

Skattestyrelsen har med stöd av 29 § 4 mom. i lagen av den 22 december 2005 om värdering
av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) beslutat:

1 §

Grunder

Som grund enligt vilken beskattningsvär-
det för byggnadsmark räknas ut används de
kommunvisa tomtpriskartor och värderings-
anvisningar som togs i bruk i beskattningen
för 1994, sådana de är i granskad form år
2009.

Om det inte har getts någon värderingsan-
visning för byggnadsmarken eller något
värde i tomtpriskartan eller om det i de grun-
der som skall beaktas vid fastställandet av
gängse värde för byggnadsmarken skett vä-
sentlig förändring, uträknas beskattningsvär-
det genom att en kommunvis värderingsan-
visning och tomtpriskarta som gäller ett likar-
tat område efterföljs i tillämpliga delar.

2 §

Beskattningsvärdenivån

Som beskattningsvärde anses 73,5 procent
av den gängse prisnivån som värderingsan-
visningarna och tomtpriskartorna utvisar
(normgivande värde). Har värdena i värde-
ringsanvisningen eller tomtpriskartan rättats i
beskattningen för det föregående året, betrak-
tas som beskattningsvärde det normgivande
värde som räknats ut på basis av det rättade
värdet.

3 §

Avvikelser från det normgivande värdet

Om beskattningsvärdet för år 2008 ligger

under det normgivande värdet, uträknas be-
skattningsvärdet för år 2009 genom att för-
höja beskattningsvärdet för år 2008 på föl-
jande sätt:

Beskattningsvärdet för år 2008 Förhöjning

under 80 % av det normgivande
värdet 30 %
minst 80 % av det normgivande
värdet 20 %

Beskattningsvärdet fastställs högst till det
normgivande värdet.

4 §

Tillämpning av det gängse värdet

Om byggnadsmarkens gängse värde är
lägre än det värde som räknats ut enligt detta
beslut, anses det gängse värdet som beskatt-
ningsvärde för byggnadsmark.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december
2009. Beslutet tillämpas vid bestämmandet
av beskattningsvärdet för byggnadsmark för
år 2009.

Helsingfors den 21 december 2009

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Eila Närhi
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Finlands Banks meddelande

Nr 1703

om referensränta och dröjsmålsränta

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 2009

Finlands Bank meddelar med stöd av
12 a § räntelagen av den 20 augusti 1982
(633/1982), sådan den lyder i lag av den 3
maj 2002 (340/2002), att den referensränta
som avses i 12 § räntelagen och som baseras
på Europeiska centralbankens senaste huvud-

sakliga refinansieringstransaktion är 1,0 pro-
cent och den dröjsmålsränta som avses i
4 § 1 mom. är 8,0 procent per år i sex
månader från och med den 1 januari till och
med den 30 juni 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

FINLANDS BANK

Pentti Hakkarainen Sinikka Salo
Direktionens vice ordförande Direktionsmedlem
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